Dit weekend: Waterlandseweg ter hoogte van A6 dicht vanuit Zeewolde richting Stad
Van zaterdag 2 maart 20.00 uur tot zondag 3 maart 12.00 uur is de Waterlandseweg ter
hoogte van de A6 dicht vanuit Zeewolde richting Almere Stad. De weg onder het viaduct
wordt geasfalteerd en definitief ingericht.
Afgelopen weekend is het aannemer Parkway6 niet gelukt om al het werk op de Waterlandseweg in
één weekend af te ronden. Tijdens het verwijderen van het oude asfalt kwam de aannemer dikkere
pakketten asfalt tegen dan vooraf ingeschat. Het asfalteren van de weg is hierdoor in de knel
gekomen. De Waterlandseweg is wel definitief ingericht maar zonder de bovenste laag asfalt
(deklaag) en de definitieve markering. Aankomend weekend maakt Parkway6 de
asfalteerwerkzaamheden af.
Omleidingen
Dee volgende omleidingen worden in gezet:
Verkeer vanuit Zeewolde of de A27 richting Almere Stad wordt omgeleid via de A27 en de
A6.
Verkeer vanaf de Kemphaan of Gooise Kant richting Almere Stad kan via oprit 5 Almere
Stad richting Lelystad en keren bij afrit 6 Almere Buiten. Via afrit 5 Almere Stad kan
verkeer naar Almere Stad.
Verkeer vanuit Amsterdam kan via afrit 5 Almere Stad wel richting Zeewolde maar niet
richting Almere Stad. Verkeer vanuit Amsterdam richting Almere Stad kan keren bij afrit 6
Almere Buiten en vervolgens afrit 5 Almere Stad nemen.
A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost
Rijkswaterstaat verbreedt de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost
naar vier rijstroken per rijrichting. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee
de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ter hoogte van het Weerwater verlagen we de A6
en leggen we de op- en afritten verder uit elkaar. Hiermee ontstaat ruimte voor toekomstige
gebiedsontwikkeling. Ook wordt, in samenwerking met omgevingspartijen, de leefbaarheid in de
omgeving van de snelweg vergroot. Na oplevering voorziet dit gedeelte van de A6 in zijn eigen
energiebehoefte en is daarmee energieneutraal. In zomer 2019 wordt het traject voor het verkeer
opengesteld. Eind 2020 is het project volledig afgerond: dan zijn ook de natuurcompensatie, de
landschappelijke inrichting en de opruimwerkzaamheden klaar. Dat is ruim voor de start van de
Floriade in Almere. De verbreding van de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost maakt deel
uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

